
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN • JANUARI 2023 
 

 

Hej grannsamverkare! 

 

Inbrotten är inte vårt största problem i Huddinge/länet just nu. Den senaste 

tidens alla grova våldsbrott har nog inte undgått någon. Se sista sidan i detta 

utskick, där finns en vädjan om hjälp från oss och Polisen region Stockholm till 

alla våra medborgare – tack för att du läser och sprider informationen vidare! 

 

Bedrägerierna mot främst våra äldre fortsätter också i stor utsträckning, prata 

med dina nära och kära om bedrägerier! https://polisen.se/utsatt-for-

brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-

kara-om-bedragerier/  

 

Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt 

tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående brott! 

 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar januari 2023.  

Totalt 9 nya anmälningar, varav inga gäller fritidshus. Villa/radhus: 5 

fullbordade, 1 försök. Lägenheter: 1 fullbordade och 2 försök.  

 

NÄR? 

Inbrotten fördelade under dygnet; 4 dagtid, 2 kvällstid eller sen eftermiddag, 2 

nattetid och 1 anmälningar okänd tidpunkt. Det märks oftast tydligt så snart det 

mörknar om man är hemma eller inte – se till att det inte märks om du har 

möjlighet – använd tex timers på lampor och ställ gärna en gammal klockradio 

på två olika tidpunkter under eftermiddagen! 

 

HUR? 

Nästan uteslutande fönster som drabbas. Det framgår tydligt att larm och/eller 

uppmärksamma grannar gör att inbrotten i högre utsträckning stannar vid 

försök. Larm fungerar även väldigt bra som skydd i lägenheter. 

 

Se gärna de förebyggande filmerna som ”Samverkan Mot Brott” tagit fram, för 

enkla tips och knep! 

 

Här kan ni hitta korta filmer med tips på brottsförebyggande åtgärder mot 

inbrott. Se särskilt den om fönster och följ gärna de råd som ges! 
https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg 
 

Se fler tips och råd på www.grannsamverkan.se eller i appen SSF- 

Grannsamverkan! 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/
https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg
http://www.grannsamverkan.se/
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LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 330 inbrott i bostäder i januari, varav 

253 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var anmälningarna 

324 varav 229 fullbordade, så det är en viss ökning i länet jämfört med förra 

året och en minskning jämfört med föregående månad. I 10 ärenden finns i 

nuläget misstänkta inskrivna, 11 olika personer.  

 

 

HUR KONTAKTA POLISEN!?! 

Belastningen på 114 14 är i nuläget hög och väntetiderna tidvis långa, varför jag 

råder er som har möjlighet, att främst använda det digitala tipsformuläret på 

www.polisen.se (klicka på ”ögat” på första sidan) där man kan kontakta polisen 

om olika icke-akuta ärenden och även bifoga bilder / filer.  Så att vi avlastar 

linjen för dem som har ärenden som kräver telefonkontakt. 

Du kan även maila in tips till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan 

avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till Ledningscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område. 

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar 

som springer från ett nyupptäckt inbrott! 

 

 

 
Felanmälan Huddinge kommun  

08-535 300 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-

trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER 

ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”. 

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna 

områden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.polisen.se/
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/
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Område Lgnh Vill/radh Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Flemingsberg 
Visättra Backe 4 

 
X 

 15/1 kl 
05.07 

Boende vaknade av att 
fönstrets vibrationslarm 
gick igång. Troligen 
lämnade tjuvarna när 
larmet gick och lampa 
tändes. Brytskador 
syns på karmen. 

 
Nej 

 
Ja 

Fullersta       

Gladö-Lissma       

Glömsta       

Högmora       

Kungens Kurva       

Loviseberg       

Länna       

Segeltorp 
Hökbovägen 

  
X 

17/1 kl 
12-19 

Uppbrutet fönster på 
insynsskyddad baksida 

 
Ja 

 
Nej 

Sjödalen       

Skogås 
Melodivägen 16 

 
X 

 25/1 kl 
04-08 

Boende vaknade av att 
det ringde på dörren kl 
04. Såg ingen utanför. 
Dagen efter upptäcks 
brytskador i höjd med 
låset. 
 

 
Nej 

 
Nej 

Harmonivägen  X 7/1 kl 17-
20 

Uppbrutet fönster på 
radhusets baksida. 
 

Ja Nej 

Tenorvägen  X 22/12-7/1 Brytskador på dörrkarm 
samt ett krossat 
fönster. 
 

Ja Nej 

Körsångarvägen  X 3/1 kl 
14.40-
23.59 

Fönsterkarmen 
sönderbruten och 
fönstret utplockat 
 

Ja Nej 
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Kom ihåg! 
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 

platsen för teknisk undersökning inom senast 48 timmar, oftast mycket 

snabbare än så. Själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående 

brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet 

desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni 

pratat med polisen! 

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Område Lgnh Vill/radh Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Snättringe 
Östanvägen 

  
X 

8/1 kl 
16.40-
16.50 

En granne ser en 
okänd Audi som står på 
uppfarten, hörde sen 
ett fönster krossas och 
ser tre män på en stege 
uppställd mot villans 
övervåning. Tjuvarna 
tog sig snabbt därifrån 
när de var upptäckta. 
Polis och ägaren 
kontaktades.Fönstrets 
inre glas helt. 

 
Nej 

 
Ja, men 
tillfälligt 
urkopplat 
pga 
batteri-
byte. 

Stuvsta 
Prästskogsvägen 

 
X 

 26/1 kl 
15.15-
17.15 

Lägenhet i villa, 
brytmärken på fönster 
på baksidan. 

 
Ja 

 
Nej 

Trångsund       

Vidja-Ågesta 
Pingvinvägen (Vidja) 

 x 25/1 kl 
6.30-8.30 

Balkongdörren 
uppbruten. 

 
Ja 

 
Nej 

Vårby       

Denna månads sammanställning gäller statistik ang inbrott i bostäder. 

Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden, tex inbrott i förråd eller garage, 

stöld från tomter etc. 

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar 

varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma. 

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla.  Har ni inte 

ngn uppdaterad kontaktlista eller kontakt via app etc i ert område så är det viktigt att 

skapa en kommunikationskanal för att hålla er grannsamverkan vid liv.  

Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar 

som finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar 

fungerar utmärkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går 

att hitta på nätet. 
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VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 
 

Sedan julhelgen har en rad grova brott skett i region Stockholm. Det påverkar många, inte enbart 

de direkt berörda. 

 

Polisen kan inte ensam vända våldsutvecklingen, utan hela samhället behöver bidra på det sätt 

som är möjligt. 

 

Tipsa polisen om du ser något avvikande eller har information i övrigt. Tipsa via polisens webb-

plats: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/ eller via telefonnummer 114 14. Priori-

terade ärenden, exempelvis tips, kommer fram till polisen med rimliga kötider per telefon. 

 

Det gemensamma arbetet som finns mellan myndigheter, kommuner och civilsamhället är en för-

utsättning för det fortsatta trygghetsskapande arbetet samt för att förhindra och förebygga brott. 

 

Polisen i Huddinge har en god samverkan med kommunens olika enheter, Räddningstjänsten, 

Fastighetsbolagen och Kriminalvården och många goda arbeten pågår, dock vill vi gärna ut-

veckla vår samverkan med civilsamhället och näringslivet för att tillsammans vända utveckl-

ingen. Därför vill vi gärna att ni hör av er till oss med era iakttagelser, men även vad du ser att du 

som medborgare, förening, företagare etc kan bidra med i det goda arbetet. 
 

 

https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/?fbclid=IwAR0XA-ovKn0mVn3H27xyCgwJBuLX9uhZ5ayVt380pzjbAFWGjIPVrBw7eE0

